
                ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                 
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
           CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 13/2019

Încheiat  astăzi,  19  septembrie  2019,  cu  ocazia  desfăşurării  şedinţei  ordinare  a

Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art  art. 133 alin (1) şi art

134 alin (1) lit ”a” din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ la care au participat

din cei 9 consilieri locali în funcţie, un număr de 8 consilieri locali, dl Vancsa Bela fiind

absent. Din oficiu participă dna contabil, dl primar şi secretarul general al comunei. 

Dl primar salută prezenţa consilierilor locali  prezenţi la şedinţa Consiliului Local al

comunei Valea Crişului apoi dă citire ordinei de zi a şedinţei:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea

Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 35/2019 privind  aprobarea concesionării

unor parcele de teren, persoanelor fizice defavorizate social din comuna Valea Crişului

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

       Comisia juridică şi de disciplină

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al

comunei  Valea Crişului  nr 6/2019 privind  stabilirea  salariilor  de bază al  funcţionarilor

publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Valea Crişului în anul 2019

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

                    Comisia juridică şi de disciplină

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în

cazurile de violenţă în familie

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor



Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

       Comisia juridică şi de disciplină

5. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Valea Crişului la Asociaţia Comunelor

din România

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

        Comisia juridică şi de disciplină

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Actului  adiţional  nr  4  la  Contractul  de

finanţare aferent proiectului  ”Reţea de canalizare menajeră în comuna Valea Crişului, sat

Valea Crişului, judeţul Covasna”, încheiat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

– România

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului comunei Valea Crişului în

Adunarea  Generală  a  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „AQUACOV pentru

aprobarea modificării  preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi

de canalizare practicat de operatorul regional  Gospodărie Comunală S.A. 

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului

pe anul 2019

Iniţiator: Primarul comunei Valea Crişului, dl KISGYÖRGY Sándor

Avizează: Comisia de activităţi economico – financiare

Secretarul general al comunei Valea Crişului aduce la cunoştinţa consilierilor locali

documentele  prevăzute  de  art  136  alin  (8)  din OUG  nr  57/2019  privind  Codul

Administrativ apoi  propune supunerea la vot deschis, pe rând a procesului verbal încheiat

cu ocazia desfăşurării şedinţei anterioare şi a ordinei de zi propuse: cine este pentru, cine

este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Se  trece  la  dezbaterea  primului  punct  de  pe  ordinea  de  zi:  Adoptarea  hotărârii

privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Este propus dl Karácsony László.  Nefiind alte

discuţii, se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se

abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la dezbaterea punctului doi de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea

Crişului nr 35/2019 privind  aprobarea concesionării  unor parcele de teren, persoanelor
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fizice  defavorizate  social  din comuna Valea Crişului.  Preşedintele  Comisiei  de activităţi

economico – financiare precum şi cel al comisiei juridice şi de disciplină prezintă avizele

favorabile emise de aceste comisii de specialitate în urma dezbaterilor privind proiectul de

hotărâre supus dezbaterii.

Dl primar precizează că este propusă încheierea de contracte cu persoanele care şi-

au achitat integral datoriile faţă de bugetul local. Dl Kiss întreabă care sunt măsurile legale

ce pot fi luate pentru rezolvarea situaţiei persoanelor care stau nelegal în acea zonă, iar dna

secretar  general  aduce  la  cunoştinţă  că  potrivit  clauzelor  contractual  şi  a  dispoziţiilor

hotărârilor  de  consiliu  local  adoptate  succesiv  –  în  situaţia  neplăţii  redevenţelor,

persoanele  care  utilizează  aceste  parcele  de  teren  evacuează  zona  fără  alte  procedure

prealabile.  În  ceea  ce  priveşte  demolarea  construcţiilor  nelegale,  există  prevederi  în

cuprinsul Legii nr 50/1991 care dau posibilitatea autorităţilor locale de a lua măsuri de

demolare  a  construcţiilor  edificate  pe  domeniul  public  al  unităţilor  administrative

teritoriale fără a fi necesară pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti. 

Consilierii locali se interesează care este procentul persoanelor care au în present

contracte de concesiune noi, iar dl viceprimar informează că estee vorba de aproximativ

jumătate dintre aceştia,  iar dna contabil  precizează că mai avem de recuperat suma de

43.279 lei.

Dl Kiss Karoly este de părere că ar trebui să se stabilească nişte criterii în funcţie de

care să se înceapă demolarea acestor clădiri. Dl primar anunţă că vom solicita sprijinul

poliţiei, jandarmilor precum şi a reprezentanţilor Electrica pentru deconectări şi pentru a

se demola aceste construcţii nelegale.

Nefiind alte discuţii, se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este

împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la dezbaterea punctului trei de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

modificarea  şi  completarea  Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crişului  nr

6/2019  privind  stabilirea  salariilor  de  bază  al  funcţionarilor  publici  şi  personalului

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului în

anul  2019. Preşedintele  Comisiei  de  activităţi  economico – financiare  precum şi  cel  al

comisiei  juridice  şi  de  disciplină  prezintă avizele  favorabile  emise  de  aceste  comisii  de

specialitate în urma dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii.

Dl  primar  adduce  la  cunoştinţa  consilierilor  locali,  modificările  şi  completările

propuse a se aproba, astfel:

- Modificarea denumirii funcţiei publice de conducere de secretar în secretar general

al comunei – punctul 1 din Anexa nr 1
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- Completarea  punctului  2  din  Anexa  nr  1  cu  o  funcţie  suplimentară  –  consilier

achiziții  publice –  funcţie  ce  va  fi  salarizată  similar  funcţiilor  publice  de  execuţie  de

consilier şi consilier juridic.

- Modificarea salariului de bază aferent funcţiei contractuale de consilier – punctul 6

din Anexa nr 2, în sensul majorării acestuia de la 2.350 lei la 3.000 lei (fără gradaţie)

Nefiind alte discuţii, se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este

împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se  trece  la  dezbaterea  punctului  patru  de  pe  ordinea de  zi:  Adoptarea  hotărârii

privind aprobarea  Procedurii  pentru  intervenţia  de  urgenţă  în  cazurile  de  violenţă  în

familie. Preşedintele Comisiei de activităţi economico – financiare precum şi cel al comisiei

juridice şi de disciplină prezintă avizele favorabile emise de aceste comisii de specialitate în

urma dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii.

Dl primar precizează că potrivit dispoziţiilor legale, avem obligaţia de a interveni la

solicitarea poliţiei în anumite situaţii de violenţă în familie. Având în vedere că în cadrul

Compartimentului  de  asistenţă  socială  îşi  desfăşoară  activitatea  un  număr  de  doi

funcţionari publici şi avem în organigramă încadrat un şofer, echipa mobilă va fi formată

din aceste persoane, utilizându-se autoutilitara din dotarea Primăriei.

Nefiind alte discuţii, se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este

împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se  trece  la  dezbaterea  punctului  cinci  de  pe  ordinea  de  zi:  Adoptarea  hotărârii

privind  aderarea  comunei  Valea  Crişului  la  Asociaţia  Comunelor  din  România.

Preşedintele  Comisiei  de  activităţi  economico  –  financiare  precum  şi  cel  al  comisiei

juridice şi de disciplină prezintă avizele favorabile emise de aceste comisii de specialitate în

urma dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii.

Dl primar precizează că am fost notificaţi despre obligaţia de a angaja un auditor în

cadrul primăriei,  ori este ineficientă angajarea unei persoane care va trebui remunerată

corespunzător pentru că nu are multe activităţi  de realizat pentru a justifica plata unui

salariu în plus. Pentru acest motiv, consider că este mai eficientă soluţia aderării la ACoR,

prin intermediul căreia un auditor va presta această activitate la mai multe primării iar

efortul nostru financiar va fi mult mai scăzut.

Nefiind alte discuţii, se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este

împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se  trece  la  dezbaterea  punctului  şase  de  pe  ordinea  de  zi:  Adoptarea  hotărârii

privind  aprobarea  Actului  adiţional  nr  4  la  Contractul  de  finanţare  aferent  proiectului

”Reţea  de  canalizare  menajeră  în  comuna  Valea  Crişului,  sat  Valea  Crişului,  judeţul
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Covasna”,  încheiat  cu  Agenţia  pentru  Finanţarea  Investiţiilor  Rurale –  România.

Preşedintele Comisiei de activităţi economico – financiare prezintă avizul favorabil emis de

această comisie de specialitate în urma dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus

dezbaterii.

Dl  primar  aduce  la  cunoştinţa  consilierilor  locali  faptul  că,  urmare  a  depunerii

documentelor necesare AFIR ne-a comunicat acordul privind prelungirea contractului de

finanţare cu un an, astfel că am redepus documentele pentru avizarea documentaţiei de

lansare a ahiziţiei publice de lucrări. În acest moment documentaţia este afişată pe SEAP

pentru a fi consultată de agenţii economici şi sperăm să avem cât mai multe oferte astfel

încât, în cel mai scurt timp să avem un contract de execuţie lucrări la acest obiectiv de

investiţii. 

Dl Kiss întreabă care este termenul de depunere a ofertelor iar dl primar precizează

că a fost stabilit la data de 4 octombrie.

Nefiind alte discuţii, se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este

împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se  trece  la  dezbaterea  punctului  şapte  de  pe  ordinea  de  zi:  Adoptarea  hotărârii

privind  mandatarea  reprezentantului  comunei  Valea  Crişului în  Adunarea  Generală  a

Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „AQUACOV pentru  aprobarea  modificării

preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat

de  operatorul  regional   Gospodărie  Comunală  S.A.  Preşedintele  Comisiei  de  activităţi

economico – financiare prezintă avizul favorabil emis de această comisie de specialitate în

urma dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii.

Dl  primar  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum  şi  anexele  comunicate  de

operatorul  regional,  precizând  că  am  fost  notificaţi  de  Gospodărie  Comunală  asupra

faptului că va demara procedura de preluare a sistemului de alimentare cu apă de către

operatorul regional. 

Nefiind alte discuţii, se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este

împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la dezbaterea punctului opt de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind

rectificarea  bugetului  general  al  comunei  Valea  Crişului  pe  anul  2019.  Preşedintele

Comisiei  de activităţi  economico – financiare  prezintă  avizul  favorabil  emis  de  această

comisie de specialitate în urma dezbaterilor privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii.

Dna contabil prezintă sumele supuse rectificării precum şi faptul că am primit suma de

10.000 lei. Nefiind alte discuţii, se supune la vot deschis propunerea: cine este pentru, cine

este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
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Diverse.   Dl  primar  prezintă  adresa  formulată  de  Școala  Gimnazială  Kalnoky

Ludmilla  prin  care  se  solicită  desemnarea  reprezentanţilor  Consiliului  local  în  cadrul

Consiliului de administraţie. Sunt propuşi dl Vancea Lajos şi dl Balogh Lajos. Se supune la

vot deschis propunerea: cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu

unanimitate de voturi.

Dl  primar  informează  că  dorim  să  demarăm  procedurile  necesare  în  vederea

recepţionării  imobilului  ”Cabinet medical  cu farmacie” pentru a-l  prelua în patrimoniul

Comunei Valea Crişului.  Întrucât  contractarea acestor  lucrări  a avut probleme juridice,

dorim ca în cadrul acestei comisii să fie desemnate persoane din cadrul Consiliului local

dar şi experţi în acest domeniu pentru a emite o părere calificată. Consilierii locali sunt în

unanimitate  de  acord cu  realizarea  unei  expertize  pentru acest  obiectiv,  iar  din  partea

consiliului local să fie desemnaţi dl David Ferenc şi dl Para Magor-Robert.

Nefiind alte discuţii, şedinţa se încheie la ora 10,15

Valea Crişului, la 19 septembrie 2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ
        Secretar general al comunei

     KARÁCSONY LÁSZLÓ                                                PANAITE ANA-DIANA
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